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1 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Данни за контакт

Поддръжка

Ако не можете да откриете в това ръководство информация, от която се нуждаете, или ако
имате въпроси или проблеми, свържете се с поддръжката на Brainlab:

Регион Телефон и факс Имейл

САЩ, Канада, Централна и
Южна Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Обединено кралство Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и френскоговорящи
региони Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Очакван експлоатационен срок

Предлагат се актуализации на софтуера и поддръжка на място за петгодишен
експлоатационен срок на продукта.

Обратна връзка

Въпреки извършения щателен преглед, това ръководство може да съдържа грешки.
Свържете се с нас на адрес user.guides@brainlab.com, ако имате предложения за
подобрения.

Производител

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Германия

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Правна информация

Авторско право

Това ръководство съдържа собствена информация, защитена с авторско право. Нито една
част от това ръководство не може да бъде възпроизвеждана или превеждана без изричното
писмено съгласие на Brainlab.

Търговски марки на Brainlab

Brainlab® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
Brainlab NodeTM е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
BuzzTM е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
CurveTM е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.
Kick® е търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или в САЩ.
iHelp® е регистрирана търговска марка на Brainlab AG в Германия и/или САЩ.

Търговски марки, които не са на Brainlab

• Microsoft® и Windows® са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation.
• Google ChromeTM е търговска марка на Google, Inc.

Информация за патент

Този продукт може да е обхванат от един или повече патенти или изчакващи решение
заявки за регистрация. Подробна информация ще намерите на: www.brainlab.com/patent.

Съответствие на DICOM

Декларациите за съответствие на DICOM ще намерите на уеб сайта на Brainlab на адрес:
www.brainlab.com/dicom.

Интегриран софтуер на трети лица

Този софтуер е частично базиран на долупосочените неща. Пълният лиценз и бележката за
авторски права можете да намерите във връзките по-долу:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, разработено от Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-

c/)
• jquery.nicescroll (https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/blob/master/MIT.LICENSE)
• Durandal (https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/Durandal/master/License.txt)
• Polymer (http://polymer.github.io/LICENSE.txt)
• Vaadin Components (http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0)

Правна информация
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СЕ етикет

CE етикетът указва, че продуктът на Brainlab е в съответствие с основните
изисквания на Директива 93/42/ЕИО на Съвета на Европа, Директивата от-
носно медицинските изделия („ДМИ“).
Според правилата, установени от ДМИ, системата Patient Data Manager е
продукт от клас I.

Докладване на инциденти, свързани с продукта

От вас се изисква да докладвате всякакви сериозни инциденти, които може да възникнат
във връзка с този продукт на Brainlab и всякакви свързани органи.

Продажби в САЩ

Федералното законодателство на САЩ ограничава продажбата на това изделие: то
може да бъде продавано само от лекар или по лекарска заявка.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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1.3 Символи

Предупреждения

Предупреждение
Съобщенията тип „предупреждение“ са маркирани с триъгълни предупредителни
символи. Те съдържат изключително важна информация за целите на безопасността
във връзка с възможни наранявания, смърт или други сериозни последици, свързани
с употребата или неправилната употреба на устройството.

Внимание

Съобщенията тип „внимание“ са обозначени с кръгли символи за повишено
внимание. Те съдържат важна информация за възможни неизправности в
устройството, отказ на устройството, повреда в устройството или материални щети.

Забележки

ЗАБЕЛЕЖКА: забележките са изписани с курсив и дават допълнителни полезни съвети. 

Символи
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1.4 Използване на системата

Обща информация

Системата Patient Data Manager се състои от приложенията Content Manager, Patient
Selection и Data Selection.

Предназначение

Patient Data Manager е предназначена за зареждане на пациентски данни от и
експортиране на пациентски данни в свързани местоположения в мрежата (например
споделени места за файлове и PACS) и сменяеми носители. Освен това софтуерът е
предназначен да стартира други приложения (например приложения на Brainlab за
планиране и навигация) и да маршрутизира приложения и свързани източници на видео към
дисплеи, прикрепени към системата, работещи с Patient Data Manager. Софтуерът също
така е предназначен да свързва две системи на Brainlab една с друга по мрежа.

Предвидена група пациенти

Устройството не изисква определена група пациенти.

Профил на предвидената група потребители

Устройството като цяло се използва от здравни специалисти. То е предназначено за обучен
медицински персонал в болнични заведения, т.е. лекари като неврохирурзи, специалисти по
спинална и травматологична хирургия, хирурзи ортопеди и други, които трябва да стартират
други приложения (на Brainlab) (напр. софтуер за навигация на Brainlab), както и персонал в
ОЗ (включително, но без да се ограничава до посочените по-горе лекари), отговарящ за
маршрутизирането на видео и/или приложения към наличните дисплеи.

Предназначена среда

Приложението е разработено с цел да се използва на платформи на Brainlab вътре или
извън ОЗ или на обикновени компютри.
Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции
на използваната платформа.

Принципи на работа

Софтуерът може да се използва или на компютри, предоставящи клавиатура и мишка, или
на системи, включващи сензорен екран.
Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции
на използваната платформа.

Главни оперативни функции

Главни оперативни функции, свързани с риск:
• Избиране на пациентски данни
Често използвани главни оперативни функции:
• Преглед и маршрутизиране на свързани видеосигнали
• Избиране на пациентски данни
• Стартиране на приложения (напр. софтуер за планиране на Brainlab)
Проверете и в документацията на съответната платформа за главните оперативни функции
на използваната платформа.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Сценарии на използване

Софтуерът може да се инсталира на различни системи, включително Brainlab Buzz, Curve,
Kick, станции за планиране и платформи Node. Той позволява да се стартират приложения,
като например Brainlab Elements. Този сценарий заедно с посоченото по-горе
предназначение води до средните основни случаи на употреба:
• Потребителят иска да стартира приложението за навигация с предварително планирани
данни, данни без планирано съдържание или без данни за образи

• Потребителят иска да стартира приложения за планиране с пациентски данни
• Потребителят иска да разгледа свързаните видеосигнали преди или по време на
навигационната процедура

• Потребителят иска да експортира данни от системата за документиране или за целите на
лечението

Място на използване

Мястото на използване се определя като „в затворено помещение“, обикновено в
медицински учреждения.

Преглед на правдоподобността

Предупреждение
Преди лечението на пациента прегледайте правдоподобността на цялата
информация, въведена в системата и излязла от нея.

Използване на системата
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1.5 Съвместимост с медицински устройства и
софтуер

Съвместими медицински платформи на Brainlab

Patient Data Manager е продукт, който е съвместим със следните:
• Buzz 1.x, 2.x
• Curve 1.x, Ceiling-Mounted
• Kick 1.x, 2.x
• Node Server 4.x, 5.x
• Станция за планиране 6.x, 7.x, 8.x, 9.x

Други платформи на Brainlab

Допълнителни съвместими платформи на Brainlab може да станат налични след издаването
на това ръководство за потребителя. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab, ако
имате някакви въпроси относно съвместимостта.

Съвместим медицински софтуер на Brainlab

На системата може да се инсталира и използва единствено медицинският софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab. Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за пояснения
относно съвместимостта с медицинския софтуер на Brainlab.

Друг софтуер на Brainlab

Друг съвместим софтуер на Brainlab може да стане наличен след издаването на
ръководство за потребителя.
Ако работите с версии на софтуера, различни от посочените по-горе, потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab за разяснение относно съвместимостта с устройства на Brainlab.

Предупреждение
В системата може да се инсталира и използва единствено медицински софтуер на
Brainlab, посочен от Brainlab.

Съвместим софтуер, който не е на Brainlab

Patient Data Manager е продукт, който е съвместим със следните:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Windows Server 2008
• Microsoft Windows Server 2012
• Microsoft Windows Server 2016
ЗАБЕЛЕЖКА: за информация относно други съвместими софтуерни приложения, които
не са на Brainlab, се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab. 

Актуализации на защитата на Microsoft за Windows и актуализации на драйвери

Brainlab позволява инсталирането само на корекции на защитата. Не инсталирайте
сервизни пакети и актуализации по избор. Проверявайте настройките си, за да сте уверени,
че актуализациите се изтеглят и инсталират правилно и в подходящ момент. Не
актуализирайте драйвери за платформи Brainlab.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Потърсете на уеб сайта на Brainlab допълнителна информация за настройките и за списъка
с актуализации на защитата на Microsoft, блокирани от отдела за поддръжка на Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Парола: WindowsUpdates!89

Актуализации

Предупреждение
Актуализациите на операционната система (горещи поправки) или на софтуера на
трети лица трябва да се извършват извън часовете на болнично използване и в
тестова среда, за да се провери дали системата Brainlab работи правилно. Brainlab
следи излезлите горещи поправки на Windows и знае дали може да се очакват
проблеми при определени актуализации. Свържете се с отдела за поддръжка на
Brainlab, ако срещнете някакви проблеми с горещите поправки на операционната
система.

Сканиране за вируси и злонамерен софтуер

Brainlab препоръчва да защитавате системата с модерен антивирусен софтуер.
Имайте предвид, че настройките на някои софтуерни продукти за защита от злонамерен
софтуер (напр. на вирусния скенер) може да повлияят отрицателно на работата на
системата. Например, ако се използва сканиране в реално време и се наблюдава достъпът
до всеки файл, зареждането и записването на пациентските данни може да бъде бавно.
Brainlab препоръчва да се изключи сканирането в реално време и да се прави сканиране за
вируси извън часовете на болнично използване.

Предупреждение
Уверете се, че антивирусният софтуер не променя никакви директории на Brainlab и
най-вече тези:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
По време на планиране на лечението не изтегляйте и не инсталирайте актуализации.
Потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за допълнителна информация по тези въпроси.

Съвместимост с медицински устройства и софтуер
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1.6 Обучение и документация

Предвидена аудитория

Настоящото ръководство за потребителя е предназначено за обучен медицински персонал
в болнични заведения.

Обучение на Brainlab

Преди да използват системата, всички потребители трябва да вземат участие в
задължителна обучителна програма, провеждана от упълномощен представител на Brainlab,
за да се гарантира безопасното и подходящо използване.

Отговорност

Предупреждение
Тази система е единствено в помощ на хирурга и не замества опита и/или
отговорността на хирурга по време на нейното използване. Потребителят винаги
трябва да бъде в състояние да работи без помощта на системата.
Само обучен медицински персонал може да работи с компонентите на системата и
инструментариума от аксесоари.

Прочит на ръководствата за потребителя

Това ръководство описва сложен медицински софтуер или медицински устройства, които
следва да се използват внимателно.
Ето защо е важно всички потребители на системата, инструмента и софтуера:
• внимателно да прочетат ръководството, преди да пристъпят към работа с оборудването;
• да имат достъп до ръководството по всяко време.

Предлагани ръководства за потребителя

ЗАБЕЛЕЖКА: предлаганите ръководства за потребителя се различават в зависимост
от продукта на Brainlab. Ако имате въпроси относно ръководствата за потребителя,
които сте получили, потърсете отдела за поддръжка на Brainlab. 

Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Ръководства за потреби-
теля на софтуера

• Общ преглед на планирането на лечението и образно напра-
вляваната навигация

• Описание на системното организиране в ОЗ
• Подробни инструкции за софтуера

Ръководства за потреби-
теля на хардуера

Подробна информация относно радиотерапевтичната и хирур-
гична хардуерна апаратура, обикновено определяна като „го-
леми сложни инструменти“

Ръководства за потреби-
теля на инструмента Подробни инструкции за работа с инструмента

Ръководство за почиства-
не, дезинфекция и стери-
лизация

Подробности относно почистването, дезинфекцията и стери-
лизацията на инструментите

Ръководство за потреби-
теля на системата Подробна информация относно системните настройки

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
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Ръководство за потре-
бителя

Съдържание

Техническо ръководство
за потребителя

Подробна техническа информация относно системата, вклю-
чително спецификации и съответствия

Системно и техническо
ръководство за потребите-
ля

Комбинира съдържанието на Ръководството за потребителя
на системата и Техническото ръководство за потребителя

Обучение и документация
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2 ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И
ДАННИ

2.1 Избор и управление на пациентски данни

Обща информация

Приложението Patient Selection позволява да търсите и да избирате пациент, да
редактирате пациентска информация, да сливате дублиращи се пациенти и да изтривате
пациенти.
Patient Selection се отваря, след като влезете в системата или след като бъде отворен
желаният работен поток.

Опции за търсене

№ Пояснение

①
Поле за търсене: Въведете име на па-
циента или друга информация за иденти-
фициране.

①

②

③

④

⑤

②

Изберете квадратчето за отметка CD/
USB, за да покажете само данните, разпо-
ложени на поставения CD/USB носител.
ЗАБЕЛЕЖКА: квадратчето CD/USB мо-
же да се активира само след поставяне
на носител за съхранение. 

③

Изберете филтъра Worklist, за да покаже-
те само пациентите, включени в работния
списък на устройството.
ЗАБЕЛЕЖКА: в зависимост от конфигу-
рацията на системата, може да се пока-
жат няколко работни списъка. Имената
на работните списъци могат да бъдат
персонално конфигурирани от Brainlab.
За повече информация се свържете с
отдела за поддръжка на Brainlab. 

④

Изберете филтъра Marked, за да покаже-
те само пациентите, които сте маркирали
в текущата сесия.
ЗАБЕЛЕЖКА: това може персонализира-
но да се конфигурира от Brainlab. За по-
вече информация се свържете с отдела
за поддръжка на Brainlab. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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№ Пояснение

⑤

Изберете Browse, за да изберете папката,
съдържаща данните DICOM, от файлова-
та ви система.
ЗАБЕЛЕЖКА: Browse не е налично за
всички устройства (напр. Curve, Kick
или Buzz). Филтърът може да се акти-
вира само ако данните са били импорти-
рани с помощта на Browse. 

Заместващи символи

Заместващите символи могат да се използват в полето за търсене за извличане на списък с
пациенти. Например:

Низ за
търсе-
не

Резултат

b* Всички пациенти, чиято фамилия започва с „b“

*^b* Всички пациенти, чието малко име започва с „b“

Икони на хранилища

Иконите в Patient Selection указват къде се съхраняват пациентските данни. Ако данните са
съхранени на няколко места, ще бъдат показани няколко икони. Ако данните се съхраняват
само на локалното устройство, няма да бъдат показани икони.

Икона Хранилище на данни

Персонализирано местоположение за съхранение (напр. Browse...)

Хранилище Brainlab (напр. Brainlab DICOM Proxy, централен сървър на
Brainlab)

PACS

Quentry

Свързано USB устройство за съхранение

Поставен CD/DVD диск

ЗАБЕЛЕЖКА: иконите на хранилището Brainlab, Quentry и PACS се показват само ако се
използва полето за търсене. 

Избор и управление на пациентски данни

16 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.1 Patient Data Manager Вeр. 2.5



Как се включват пациенти от Quentry в търсенето

Стъпка

1. Изберете иконата на Quentry в Content Manager, за да влезете в Quentry.
ЗАБЕЛЕЖКА: интеграцията на Quentry Desktop зависи от вашия лиценз и от сис-
темната ви конфигурация. За повече информация вижте Ръководството за по-
требителя на софтуера Quentry Desktop. 

2. Търсете пациента по описания начин.
В резултатите от търсенето са включени пациентските данни в quentry.com, отгова-
рящи на критериите на търсенето.

Разширено търсене

Фиг. 1  

Стъпка

Използвайте Advanced Search, за да включите повече критерии за търсене и да стесните
търсенето на пациенти.

Как се избира пациент с помощта на Browse...

Стъпка

Изберете Browse..., за да импортирате данни DICOM от различно ме-
стоположение на файлове. 
Отваря се Windows Explorer (файлов мениджър на Windows) и ви под-
канва да изберете папка.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се избира пациент

①

Фиг. 2  

Стъпка

1. Изберете желания пациент от списъка.
Пациентът е маркиран.

2. Изберете OK ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: може да получите подкана да изберете пациентски данни. 

Избор и управление на пациентски данни
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Как се получава достъп до всички пациентски данни

①

Фиг. 3  

Ако Worklist се конфигурира като ваш филтър по подразбиране и се избере, се показват
само пациентите в този Worklist.
ЗАБЕЛЕЖКА: филтрите се конфигурират от отдела за поддръжка на Brainlab и може да
варират в зависимост от вашата инсталация. 

За достъп до всички пациентски данни само в спешни случаи изпълнете следното:

Стъпка

1. Поставете отметка на All Patients ①.

2. Ако получите подкана, въведете идентификационните си данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: от този момент нататък системата ще регистрира всички ваши
действия. 

3. Изберете желания пациент от списъка.

Класификация на заболяването

В зависимост от работния поток може да получите подкана да изберете класификация на
заболяването. Ако пациентските данни вече съдържат класификация на заболяването,
предварително се избира последната класификация.
В някои приложения на Brainlab въведената в тази стъпка информация се използва за
автоматичен избор на съответстващи набори от данни, инструменти и/или оформление за
изглед.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да пропуснете тази стъпка, натиснете Skip, преди да направите избор. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се избира класификация на заболяването

① ② ③ ④ ⑤

⑥
Фиг. 4  

Стъпка

1. Изберете област на тялото ①.

2. Изберете система от органи ②.

3. Изберете типа на конкретното заболяване ③.

4. По избор: Изберете категория на конкретното заболяване ④.

5. По избор: Изберете конкретното заболяване ⑤.

6. Изберете Done ⑥.

ЗАБЕЛЕЖКА: класификацията на заболяването задължително се избира отляво на
дясно. 

Сродни връзки

Основен екран на Content Manager на стр. 45

Избор и управление на пациентски данни
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2.2 Управление на пациенти

Обща информация

Приложението Patient Selection позволява да търсите и да избирате пациент, да
редактирате пациентска информация, да сливате дублиращи се пациенти и да изтривате
пациенти.

Как се създава нов пациент

①

Фиг. 5  

Стъпка

1.

От менюто Manage изберете New.

2. Въведете име на пациента, дата на раждане, пол и ИД.
Изберете Done ①.
Новият пациент е записан и избран.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Как се обединяват дублиращи се пациенти

①

②

Фиг. 6  

Стъпка

1.

Под Manage изберете Merge ① в лентата с инструменти.

2. Изберете пациентите, които искате да слеете, от Patient List и изберете Merge ②.

3.

Изберете целевия пациент от доалоговия прозорец.
ЗАБЕЛЕЖКА: след обединяването всички данни се съхраняват под избраното име
и ИД. Ако даден пациент е бил предварително избран, този пациент автоматич-
но става целеви пациент. 

4. Изберете OK, за да потвърдите.

5.

За да отмените сливането, изберете Restore във всеки един момент.

Управление на пациенти
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Как се маркира пациент

①

Фиг. 7  

Даден пациент може да бъде маркиран, така че пациентските данни предварително да се
зареждат в системата.

Стъпка

Изберете звездата до името на пациента.
Пациентът се маркира със звезда ①.
ЗАБЕЛЕЖКА: пациентът остава маркиран до приключване на сесията. 

Как се сортира по колони

①

Фиг. 8  

Стъпка

1. Можете да сортирате данните в Patient List с помощта на стрелката до заглавката
(напр., DATE OF BIRTH ①).

2. Изберете DATE OF BIRTH, за да сортирате списъка с пациенти хронологично.

ЗАБЕЛЕЖКА: списъкът Patient List може да се сортира по заглавките NAME, DATE OF
BIRTH, GENDER, ID. 

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.1 Patient Data Manager Вeр. 2.5 23



Как се редактира пациентска информация

①

Фиг. 9  

Стъпка

1. Изберете пациент.

2.

От менюто Manage изберете Edit.

3. Изберете полето, което искате да редактирате.

4. Редактирайте пациентската информация, след което изберете Done ①, за да запи-
шете.
ЗАБЕЛЕЖКА: въпреки че промените могат да се видят в Patient Selection, сами-
те данни се променят само при експортиране. Ако не експортирате данните,
промените няма да бъдат приложени. 

5.

За да отмените промените в пациентската информация, изберете
Restore.

Как се извършва връщане към списъка с пациенти

Стъпка

Когато създавате или редактирате пациент, изберете Patient List, за
да се върнете обратно към мястото за избор на пациенти.

Управление на пациенти
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Как се изтрива пациент

③

①

②

Фиг. 10  

Стъпка

1.

От лентата с инструменти отворете падащото меню Manage.
Изберете Delete ③.

2. Изберете пациента или пациентите, които искате да изтриете, от Patient List ①.

3.

Изберете Delete в горната част на основния екран ②.

4.

Изберете Delete от диалоговия прозорец, за да потвърдите изтриването.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Стъпка

5.

Отваря се диалогов прозорец, който потвърждава успешното изтриване.
ЗАБЕЛЕЖКА: пациентът е изтрит само от локалната система. Информацията
за пациента не е изтрита от поставения носител за съхранение или от болнич-
ната мрежа. 

Управление на пациенти
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2.3 Избор на данни

Обща информация

В Data Selection данните са подредени хронологично и може да се избират или след като
бъде избран конкретен пациент, или когато се отвори приложение на Brainlab (вижте
съответното Ръководство за потребителя на софтуера).
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функционалност зависи от системната ви
конфигурация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Специфични за приложението планове

①

③

②

Фиг. 11  

Някои планове, създадени с определени приложения на Brainlab, съдържат допълнителни
метаданни, като:
• Клинично намерение (напр. лечение, проучване, поддръжка) ①
• Икона на приложението, което е записало плана ②
• Свързаната анатомична област ③

Сродни връзки

Избор на данни (алтернатива) на стр. 32

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ

Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.1 Patient Data Manager Вeр. 2.5 27



Как се избират данни

①

②

③ ④

⑤

Фиг. 12  

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Изберете наборите от данни ①, които искате да използвате.
ЗАБЕЛЕЖКА: наборите от данни, оградени с тъмносив фон ②, са включени в
план. Избирайки някой елемент от плана, вие маркирате целия план. Можете да
избирате отделни елементи от наборите от данни, които не принадлежат към
план ③.
 

Данните са показани в областта SELECTED DATA ④.

3. Изберете OK ⑤, за да продължите.

Избор на данни
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Как се отменя избора на данни

① ②

Фиг. 13  

Стъпка

1. За да отмените избора на всички данни от даден план, изберете Deselect ①.

2. За да отмените избора на отделен набор от данни, изберете символа X ② непо-
средствено до образа.

Наборът от данни вече не е наличен за софтуерни приложения.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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2.4 Сливане на данни

Данни, обединяване

Ако данните (напр. траектории, обекти или сливания) бъдат показани в областта SELECTED
DATA, след което бъде избран план, се отваря диалоговият прозорец по-долу.

Фиг. 14  

Опции

За да презапишете съдържание или да добавите липсващи данни, изберете Merge.

За да премахнете по-рано избрани данни и да изберете само съдържанието в рамките на
плана, изберете Discard.

За да запазите по-рано избрани данни и да не добавяте повече към новоизбрания план,
изберете Cancel.

ЗАБЕЛЕЖКА: функцията Merge не е възможна при специфични за приложението планове.
За да добавите още данни към специфичен за приложението план, първо изберете
плана, след което изберете допълнителните данни. 

Сливане на данни
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2.5 Използване на конвертирани файлове

Конвертирани файлове

①

Фиг. 15  

Плановете, маркирани със звездичка (*) ①, са били автоматично конвертирани от
разширения файлов формат на Brainlab в DICOM.
Планираното съдържание трябва да се провери внимателно, преди да се използва.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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2.6 Избор на данни (алтернатива)

Обща информация

②
③

④

①

⑤

⑥

Фиг. 16  

Data Selection също така може да показва пациентски данни с помощта на изглед на
времева линия.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функционалност зависи от системната ви
конфигурация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

№ Пояснение

① Load Data: Зарежда допълнителни данни от по-ранна дата във времевата линия.

② Изгледът на времевата линия показва пациентски данни на базата на анатомичното
състояние на пациентите към датата на нанасяне.

③
Наборите от данни се организират в клъстерите на данните чрез свързаното анато-
мично състояние на пациента.
SUGGESTED DATA показва данните, които софтуерът счита за най-уместни.

④ See All Data показва всички данни в рамките на даден клъстер от данни.

⑤ Filter: Използвайте падащото меню, за да изберете между всички данни или данни-
те Plans only.

⑥ Events: Създава нови събития за документиране на анатомичното състояние на па-
циентите във времевата линия.

Сродни връзки

Сливане на данни на стр. 30
Избор на данни на стр. 27

Избор на данни (алтернатива)
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Детайлизиран изглед

① ②
Фиг. 17  

Избирането на See All Data показва по-подробен изглед на всички налични данни,
включително:
• Autosave (записани сесии)
• Plans (планове на пациентските данни и RT планове)
• Images (набори от срезове, отдалечени серии, колекции от образи)
• Objects
• Trajectories
• Points
Можете също да въведете специфични термини за търсене в полето за търсене ②, за да
намерите правилните данни, от които се нуждаете.
Всеки тип данни има собствено поле за търсене и се показва, когато десет или повече
елементи са налични.
Можете също да прелистите през обектите на данните или да потърсите резултати с
помощта на стрелките ①.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Изглед за обобщение

① ②
Фиг. 18  

Стъпка

Изберете бутона за информация ①.
Отваря се диалогов прозорец ②, визуализиращ общ преглед на всич-
ки данни в рамките на този елемент, който визуализира всички типове
съдържание.

Планове

① ② ③

④

Фиг. 19  

Всеки записан план се отбелязва със своите състояние на одобрение, дата и час на
създаване и кратко описание на включеното съдържание. Също така са налични и
допълнителни функции. Вижте следното:

№ Описание

① Показва състоянието на одобрение и името на лицето, което го е одобрило. Напр.
Approved/Unapproved.

② Премества плана в кошчето.

Избор на данни (алтернатива)

34 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.1 Patient Data Manager Вeр. 2.5



№ Описание

③ Предоставя повече информация за данните, включени в този план.

④ Отбелязва любимите за по-бърз преглед в SUGGESTED DATA.

Кошче

②①
Фиг. 20  

Ако изтриете неумишлено даден елемент, е възможно да го възстановите, като извършите
следното:

Стъпка

1. Изберете елемента от Recycle Bin ②.

2. Изберете Restore ①.
Елементът се възстановява обратно в първоначалния клъстер от данни.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Актуализиране на плана с допълнителни данни

①
Фиг. 21  

Ако искате да слеете пациентски данни, Add Data предоставя кратък път за избор и
сливане на допълнителен пациент.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функционалност зависи от системната ви
конфигурация. Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Сродни връзки

Как се обединяват дублиращи се пациенти на стр. 22

Избор на данни (алтернатива)
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2.7 Създаване на събития

Обща информация

Документиране на промяна в хронологията на лечението на пациента или на пациентската
анатомия чрез създаване на събитие.
Събитията може да се използват за разделяне на клъстери от данни в определен момент
във времето (напр. когато се провежда дадена операция).

Как се създава събитие

①

Фиг. 22  

Стъпка

1.
Изберете Events ① от лентата с инструменти, след което изберете
New Event.
Отваря се диалогов прозорец.

2.

ИЗБОР НА ПАЦИЕНТ И ДАННИ
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Стъпка
Изберете типа на събитието с помощта на падащото меню.

3. Можете да актуализирате предварително попълненото поле за име и по избор да
добавите описание.

4. Изберете OK, когато е готово.
Създава се събитие във времевата линия и елементите се прегрупират съответно в
нови клъстери, ако е приложимо.

Създаване на събития
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3 CONTENT MANAGER
3.1 Въведение

Обща информация

Използвайте Content Manager, за да изберете работния си поток, приложение или дисплей.

Как се отварят приложения и източници

②

①
Фиг. 23  

Стъпка

1. Като използвате Content Manager, изберете желания дисплей ①, след което избе-
рете икона на приложение или източник ②.

2. Плъзнете икона на приложение или източник ② върху желания дисплей.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да видите източниците, се уверете, че са свързани към системата и
окабеляването е конфигурирано правилно. Вижте Ръководството за потребителя на
системата или потърсете отдела за поддръжка на Brainlab за още информация. 

Сродни връзки

Оформление на дисплеите на стр. 61

CONTENT MANAGER
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Как се избира от няколко версии на едно приложение

Ако са инсталирани няколко версии на едно и също приложение, ще бъдете подканени да
изберете версия. 

Фиг. 24  

Стъпка

1. Изберете START.
Няма избрана версия по подразбиране.

2. Ако има възможност, изберете Start by default, за да маркирате версията като „по
подразбиране“, след което изберете START.
ЗАБЕЛЕЖКА: след като изберете версия по подразбиране, можете да я промени-
те, като щракнете с десен бутон върху приложението, за да отворите отново
диалоговия прозорец Multiple Versions Available. 

Филтриране на софтуерни приложения и стартиране на предварително конфигурирани работни потоци

В зависимост от конфигурацията на системата екранът за избор може да се различава:
• Екранът за избор може да показва видовете процедури, които са налични на системата.
За да видите филтрирана подборка от съответните софтуерни приложения, изберете
бутона за съответстващата процедура.

• Ако на системата са инсталирани предварително конфигурирани работни потоци,
изберете съответния бутон, за да отворите задачата или набора от задачи, които трябва
да се извършат в определен ред.

Ако на системата е налична само една опция, тя стартира автоматично.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да отворите основния екран на Content Manager, натиснете бутона за
начало. 

Въведение
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Как се извършва филтриране и как се стартират предварително конфигурирани работни потоци

Фиг. 25  

Стъпка

Изберете иконата за желаната процедура или предварително конфигуриран работен по-
ток.
• Филтрирана подборка от инсталираните софтуерни приложения се отваря в Content

Manager или
• Първата стъпка на предварително конфигурирания работен поток се отваря в съответ-
ното софтуерно приложение

CONTENT MANAGER
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3.2 Общ преглед на работните потоци

Главни задачи

Фиг. 26  

Ако в системата няма определени процедури или предварително конфигурирани работни
потоци, при стартиране се отваря основният екран на Content Manager.
Content Manager е интерфейс за достъп до Patient Selection и други инсталирани
приложения или свързани видеоизточници.
По-долу са дадени примери за работни потоци за извършване на главните задачи. Може да
има налични допълнителни работни потоци в зависимост от лиценза и конфигурацията на
системата.
В зависимост от лиценза и предпочитанията на потребителя някои от стъпките по работните
потоци са взаимозаменяеми, а други може да не са приложими.

Как се стартират софтуерни приложения на Brainlab от Content Manager

Процесите по-долу важат за всички приложения на Brainlab.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Изберете дисплей.

3. Изберете софтуерно приложение.

Как се зареждат данни за разширено планиране със софтуер за планиране

Следвайте тези стъпки, за да заредите целия софтуер за планиране на Brainlab.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Изберете данни.

Общ преглед на работните потоци
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Стъпка

3. Стартирайте софтуера за планиране (напр. iPlan, SmartBrush, Image Fusion).

ЗАБЕЛЕЖКА: съдържанието, създадено чрез Brainlab Elements се конвертира
автоматично във формат Brainlab Advanced File, когато се стартира iPlan, за да може
да се планира по-нататък със софтуера iPlan. Плановете, създадени с iPlan,
автоматично се конвертират обратно във формат DICOM. Конвертираните планове
трябва да се прегледат внимателно преди по-нататъшна употреба. 

Предупреждение
Избраните за iPlan RT обекти се ресемплират към първоначалната разделителна
способност и ориентация на оригиналния набор от образи, използван за очертаване
на структурите.
Преглеждайте внимателно структурите в iPlan RT, тъй като обемът и/или формата
може да се променят.

Как се зареждат пациенти и данни за навигация

Стартирайте софтуера за навигация, като следвате тези стъпки.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Ако е нужно, изберете данни.

3. Стартирайте софтуера за навигация (напр. Cranial/ENT).

Как се планират и прехвърлят данни за навигация

Следвайте тези стъпки, за да планирате и прехвърляте данни за навигация.

Стъпка

1. Изберете пациент.

2. Отворете софтуера за планиране DICOM Viewer/Brainlab.

3. Изберете набори от образи и предварително планирано съдържание.

4. Редактирайте данните според изискванията.

5. Изберете Done в софтуера за планиране DICOM Viewer/Brainlab.

6. Стартирайте софтуера за навигация.

Как се прехвърлят интраоперативни данни за навигация (опция 1)

Следвайте тези стъпки, за да прехвърляте интраоперативни данни за навигация.

Стъпка

1. Отворете функцията за зареждане на данни в софтуера за навигация.
ЗАБЕЛЕЖКА: тази стъпка се различава в зависимост от приложението за нави-
гация. 

2. Изберете съответните пациентски данни.

3. Изберете Done.

CONTENT MANAGER
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Как се прехвърлят интраоперативни данни за навигация (опция 2)

Друга възможност е за следвате тези стъпки, за да прехвърляте интраоперативни данни за
навигация.

Стъпка

1. Изберете Home, за да отворите основния екран.

2. Изберете Data и изберете съответните данни и редактирайте съдържанието според
необходимостта.

3. Изберете Done.

Как се използва система за навигация със свързана Buzz

Стъпка

1. Свържете източници на видео и захранване на системите.

2. Изберете пациент и съответните данни.

3. Изберете софтуер за навигация.

Общ преглед на работните потоци
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3.3 Основен екран на Content Manager

Как се отваря основният екран на Content Manager

Отварянето на основния екран на Content Manager се различава в зависимост от
системата на Brainlab и използваното софтуерно приложение.

Бутон Описание

Ако системата на Brainlab има хардуерен бутон за начало отпред на мони-
тора, можете да го натиснете по всяко време.

На системите на Brainlab, които не съдържат хардуерен бутон за начало,
изберете подвижния бутон за начало по всяко време.

Изберете бутона Home в софтуерното приложение.

Оформление

①

②

③

Фиг. 27  

CONTENT MANAGER
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Основният екран на Content Manager е разделен на три части:

№ Област Функции

① Лента с ин-
струменти

Търсене на пациенти, избор на данни, експортиране на данни, регу-
лиране на настройки, избор на класификации на заболявания, съ-
здаване на оформления, отваряне на софтуерна информация и из-
ключване.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на опциите в лентата с инструменти
може да се различава в зависимост от избрания работен поток. 

② Приложения и
източници

Стартиране на софтуера на Brainlab, стартиране на приложения, по-
казване на източници на видео.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако има твърде много икони за разполагане на екра-
на, излизат стрелки, за да можете да превъртате наляво или
надясно. 

③ Управление
на дисплеите

Управление на поточно предаване и запис, размяна или клониране
на дисплеи, управление на показваното съдържание, избор на
оформления и избор на предварителни настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако има твърде много икони за разполагане на екра-
на, излизат стрелки, за да можете да превъртате наляво или
надясно. 

Бутони на лентата с инструменти

Бутон Наименова-
ние

Функция

Patient Отваря мястото за избор на пациент.

Disease Отваря стъпката за класификация на заболяването.

Data Отваря избора на данни.

Connect

Отваря възможности за свързване към допълнителни екрани
или системи.
ЗАБЕЛЕЖКА: Connect е налично на системи за навигация и
компютри в ОЗ с инсталация на PDM. 

Save As
Отваря диалоговия прозорец Save as Plan.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на бутона зависи от конфигура-
цията на системата. 

Export Отваря диалоговия прозорец Export.

Основен екран на Content Manager
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Бутон Наименова-
ние

Функция

Settings Отваря менюто за настройки на софтуера.

Help

Отваря информацията за контакт на Brainlab и позволява да
активирате iHelp. Менюто Help също така идентифицира ин-
сталираните софтуерни приложения и свързаните системи,
както и опцията за прекъсване на връзката с дадени системи.

Minimize

Намалява Content Manager, когато се използва станция за
планиране или компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на бутона зависи от конфигура-
цията на системата. 

Finish Отваря падащо меню за избор между излизане от или пре-
включване на работния поток.

Switch
workflow

Връща ви към страницата за избор на работен поток в
Content Manager.

New
treatment Затваря текущия потребител и отваря ново лечение.

Restart Рестартира системата.

Shut down Изключва системата.

Exit Затваря Content Manager.

ЗАБЕЛЕЖКА: в някои работни потоци бутоните Save As и Export може да са
деактивирани или скрити. В подобен случай извършете тези функции в съответното
софтуерно приложение, което изпълнявате. 

CONTENT MANAGER
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Как ръчно да запишем план

①

Фиг. 28  

Стъпка

1. След като промените пациентските данни, натиснете Save As на основния екран на
Content Manager. 
Отваря се диалоговият прозорец Save as Plan.

2. Ако искате, изберете Plan name, за да редактирате името на плана.

3. Изберете Save As ①.
Планът е записан към пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА: можете ръчно да запишете колкото плана поискате. Освен това
промените редовно се самозаписват и съхраняват към пациента (напр. когато се
превключва към друг пациент или се прекратява ползването на софтуера). 

Как се активира iHelp

iHelp предоставя отдалечен достъп до отдела за поддръжка на Brainlab. Потърсете отдела
за поддръжка на Brainlab, преди да влезете в iHelp, тъй като преди използването на тази
функция се изисква активиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: за да използвате iHelp, трябва интернет връзка. 

Стъпка

1. Изберете Help в лентата с инструменти.

2. Изберете iHelp в менюто, което се отваря.

3. За да деактивирате iHelp, изберете бутона отново.

Как се използва помощното меню

Стъпка

Изберете Help в лентата с инструменти, за да отворите менюто Help.

Основен екран на Content Manager
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Меню Help

③

①

②

Фиг. 29  

№ Съдържание

①

• Информация за версията и състоянието на Patient Data Manager и компоненти-
те му Content Manager, Patient Selection и Data Selection

• Информация за версията и състоянието на инсталираните софтуерни приложе-
ния на текущия работен поток

• Информация за версията и състоянието на инсталираните услуги и изпълните-
ли

• Информация за лицензирането
• CE и GTIN информация за Patient Data Manager и фоновите приложения/услу-
ги
ЗАБЕЛЕЖКА: за да получите информация за CE и GTIN на приложенията от
работния поток, ще получите подкана да стартирате приложението и да
проверите в диалоговия прозорец за информация (като изберете логото на
Brainlab в долния десен ъгъл на приложението). 

• Връзки към онлайн ръководството за потребителя

②
• Информация за контакт с поддръжката на Brainlab
• Свързвания към други системи на Brainlab, включително функция за прекъсва-
не на връзка

③
• Информация за производителя
• iHelp свързване
• IP адрес

Сродни връзки

Основен екран на Content Manager на стр. 45
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3.4 Меню Settings

Меню Settings

①

② ④

⑤

③

Фиг. 30  

№ Компонент Пояснение

①

Квадратче за отметка
Always Feet to Head -
Supine (LPH) for
DICOM Viewer

Изберете, за да заместите ориентацията по подразбиране
в софтуера DICOM Viewer.

② View Orientation
Избор на ориентация на изгледа.
ЗАБЕЛЕЖКА: изгледът по подразбиране и наличността
зависят от избрания работен поток. 

③ Presets Изберете съществуващи предварителни настройки или
създайте и запишете нови от наличните източници.

④ Language
Променя езика на всички приложения при наличен съо-
тветен превод.
Рестартирайте системата, за да завършите промяната.

⑤ Connections Показва наличните свързвания с други системи на
Brainlab.

Как се създават предварителни настройки

Оформлението на дисплея и конфигурацията за маршрутизиране може да се запишат с
помощта на Presets. Те се създават чрез диалоговия прозорец Settings в Content Manager.
Запишете текущата конфигурация за маршрутизиране като нова предварителна настройка.

Меню Settings

50 Ръководство за потребителя на софтуера Ред. 1.1 Patient Data Manager Вeр. 2.5



Стъпка

1.

Изберете Settings.

2.

Изберете Create New.

3. При подканата добавете име.

4. Изберете OK.

Как се избират предварителни настройки

①

Фиг. 31  

Стъпка

1. Активирайте падащото меню, като изберете областта на екрана ① в рамките на
Content Manager.

2. Изберете своите предварителни настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА: падащото меню е налично само ако вече имате записани предвари-
телни настройки. 

Икони на източник

Когато устройството е свързано към системата и включено, за наличните източници се
появяват икони.
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Ако даден свързан източник не се появи, изберете иконата Refresh, за да ак-
туализирате свързаните източници.
ЗАБЕЛЕЖКА: работещите източници на видео може да трепкат или вре-
менно да спрат, когато източниците се обновяват. 

Меню Settings
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3.5 Експортиране на данни

Експортиране на планирано съдържание

Експортирането в целево местоназначение на формат Brainlab Advanced File задейства
конвертирането на DICOM данни във формат Brainlab Advanced File. И обратно, форматът
Brainlab Advanced File може да се конвертира отново в DICOM.
Избраните за експортиране обекти се ресемплират към първоначалната разделителна
способност и ориентация на оригиналния набор от образи, използван за очертаване на
структурите.
Преглеждайте внимателно експортираните структури, тъй като обемът и/или формата може
да се променят.

Данни на Quentry

За да качите или да изтеглите пациентски данни на quentry.com, изберете Quentry. Вижте
инструкциите на екрана или Ръководството за потребителя на софтуера за Quentry
Desktop за допълнителни инструкции.

Анонимизирани данни

Важно. При анонимизация не се взема предвид конфиденциалната информация в
данни на пикселите на образа (напр. ИД на пациента или дата на раждане).
Анонимизацията променя обозначенията на DICOM с информация за идентификация (напр.
име, ИД, дата на раждане и адрес на пациента). За пълен списък с обозначенията на
DICOM, които са пременени по време на анонимизацията, или за допълнителна
информация се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab.
Ако е нужна по-строга анонимизация (напр. да се премахнат също и частните обозначения
на DICOM), се свържете с отдела за поддръжка на Brainlab. Имайте предвид, че по-строг
профил на анонимизация може да направи създаденото от софтуера на Brainlab
съдържание невъзможно за разчитане след анонимизация.
Не може да се извършва анонимизация на екранни снимки, PDF файлове или видео. Ще
бъдете помолени да отстраните екранните снимки (ако има такива) по време на
експортиране.
ЗАБЕЛЕЖКА: видеото и PDF файловете винаги се пропускат по време на експортиране. 

Експортиране на данни от DICOM RT

Функцията за експортиране на радиотерапия (RT) на DICOM конвертира данните на DICOM
в специфичен формат DICOM RT и ги експортира в предварително конфигурирана цел –
мрежово хранилище на DICOM – за допълнителна обработка със системи на трети лица.
Експортирането на DICOM RT използва библиотеката DICOM Merge като протокол за
прехвърляне към системи на трети лица. DICOM спомага за общата съвместимост между
системите на различни доставчици. Експортирането на DICOM RT предоставя най-новия
поднабор обекти на DICOM, за да улесни прехвърлянето на специфични данни за цифровия
образ, данни за графиката и данни извън образа между две и повече системи.
DICOM съхранява определен брой точки в пространството, използвани за възстановяване
на контурите. Поради различните алгоритми, използвани от различни системи, реалното
представяне на контурите може да се различава с много висока вероятност, но само в
малък мащаб. Въпреки това тези различни разчитания могат да доведат до леки
деформации на контурите и до разлики в размера на обема. Ето защо внимателно
проверявайте структурите след импортиране в система на трети лица.
ЗАБЕЛЕЖКА: за подробна информация и последните декларации за съответствие на
DICOM посетете https://www.brainlab.com/dicom. 
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Предупреждение
Конфигурацията на DICOM, предоставена от Brainlab, не може да гарантира, че
съвместимостта винаги ще бъде правилна. Нужно е да се проверява дали вашето
оборудване е напълно функционално и дава точни резултати.

Експортиране на 3D обекти и точки за анотация

По време на експортиране 3D обектите и точките за анотация се конвертират в т. нар.
формат „DICOM RT Structure Set“ (набор от структури на DICOM RT), като по време на
конвертиране се ресемплират според свързания набор от образи или слят набор от образи
в текущата подборка.
Конфигурациите за експортиране на 3D обекти и точките за анотация са:
• Конфигурация по подразбиране: Всички обекти се експортират в контекста на
първоначалния набор от образи, в който са създадени. Ако първоначалният набор от
образи не е избран сред данните за експортиране, за основен набор за експортиране се
избира последният набор от КТ образи, който е слят с първоначалния набор от образи.
Ако сте избрали само набори от МР образи, ще бъде избран наборът с най-голям обем и
най-малък вокселен размер. Ако не сте избрали никакви слети набори от образи за
експортиране, процесът на експортиране се прекратява.

• Всички обекти са създадени в последните КТ данни, избрани за експортиране. Ако са
избрани обекти, които не са слети в този набор от КТ образи, тези обекти не се
експортират. За да промените конфигурацията по подразбиране, потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab.

Предупреждение
Когато се ресемплират обекти към първоначалния или слят набор от образи, може да
има загуба на информация. Ето защо внимателно проверявайте структурите след
импортиране в система на трети лица.

Разчитане на контура

Предупреждение
Контурите в наборите с РТ структура може да се разчитат по различен начин в
зависимост от системата.
Ето защо може да възникне нежелана промяна в подравняването/ориентацията или
обръщане/дублиране на контурите на образа. Освен това в зависимост от системата
може леко да се различават формата и обемът на структурите поради използването
на различни алгоритми за представяне на контурите. Ето защо внимателно
проверявайте структурите след импортиране в система на трети лица.

Предупреждение
Brainlab съхранява контурите с висока степен на прецизност. Поради ограничения,
наложени от стандарта DICOM, точността на позициониране на контурните точки може
да бъде намалена, преди информацията за контура да бъде записана в набора DICOM
RT Structure Set. В зависимост от броя на контурните точки прецизността може да се
намали от 10E-9 m на 10E-5 m.

Експортиране на набори от данни Burned-In

Функцията за експортиране DICOM Burned-In Dataset трайно интегрира контурите на даден
сегментиран обект в серии от МР образи на DICOM, като по този начин създава нови серии
образи на DICOM. Тази функционалност е налична точно за един определен сегментиран
обект, комбиниран с точно една серия МР образи на DICOM. Съвместимите с DICOM
приложения на трети лица може да зареждат тези образи и повторно да създават
съдържанието (напр. чрез използване на прагови алгоритми).
След приключването на експортирането новосъздадените серии образи на DICOM лесно се
разпознават по коментара към серията „BURNED-IN“ и са разположени заедно с
първоначалните пациентски данни.

Експортиране на данни
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Предупреждение
Функцията за експортиране на набори от данни Burned-In създава нови серии образи
на DICOM, съдържащи трайна промяна в стойностите на пикселите. След това няма
достъп до структурите под контура Burned-In. Използвайте серии образи Burned-In
само заедно с първоначалните серии МР образи.

Предупреждение
Размерът и формата на експортирания обект може да се появяват различно в
получените серии образи. Brainlab съхранява контурите с много висока прецизност.
Поради растеризация и ресемплиране на контурите към образи с по-ниска
разделителна способност ще се появи загуба на информация. Препоръчително е да
се използват серии от образи с висока разделителна способност, за да се постигнат
най-добрите възможни резултати. Прегледайте внимателно създадените образи и ги
сравнете с първоначалните серии от образи, преди да експортирате към устройство
на трети лица.

Предупреждение
DICOM спомага за общата съвместимост между системите на различни доставчици.
Въпреки това конфигурацията на DICOM, предоставена от Brainlab, не може да
гарантира, че съвместимостта винаги ще бъде правилна. Нужно е да се проверява
дали вашето оборудване е напълно функционално и дава точни резултати.

Предупреждение
Създадените образи може да изглеждат различно, когато се използват на системи на
трети лица. В зависимост от разчитането на образа на системата на трети лица
интензивностите на образите може да се показват различно. Прегледайте внимателно
образите и ги сравнете с първоначалните серии от образи преди по-нататъшна
употреба.

Местоназначение за експортиране

②

③

⑤

④

⑥

①

⑦

Фиг. 32  
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№ Целеви обекти

① Поставен CD/DVD диск или USB носител за съхранение.

② Предварително конфигурирано местоположение в мрежата.

③ Мрежово хранилище на DICOM RT.

④ Качване в акаунт в Quentry.

⑤

Поставете отметка в квадратчето Anonymize, за да експортирате анонимизирани
пациентски данни.
ЗАБЕЛЕЖКА: данните в локалната система остават без промяна. Ако опреде-
лена пациентска информация е видима в рамките на самия образ, тя не се ано-
нимизира с тази функция. 

⑥ Поставете отметка в квадратчето DICOM Burned-In Export, за да запишете данните
на DICOM локално и към избраната цел.

⑦ Използвайте Browse..., за да изберете папка в Windows Explorer (файлов мени-
джър на Windows) и да експортирате планове, екранни снимки и PDF файлове.

Как се експортират данни

Фиг. 33  

Стъпка

1.

Изберете Export на основния екран.
Отваря се Data Selection.

2. Изберете наборите от данни, които искате да експортирате.
Изберете Export в дъното на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортират се само набори от данни, оградени от
оранжева рамка. 

3. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.

Експортиране на данни
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Как се експортират няколко набора от данни

③

①

②

Фиг. 34  

Стъпка

1. В Patient Selection изберете Export ③ от падащото меню Manage в
лентата с инструменти.
Ще получите подкана да изберете пациент или няколко пациенти.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортирането на данни в рамките на Patient
Selection копира всички локални пациентски данни в желаното ме-
стоположение. Чрез избирането на Export в Content Manager може-
те да изберете кои данни от текущия пациент трябва да се ек-
спортират. 

2. Изберете пациентите, които искате да експортирате, от Patient List ①.

3.

Изберете Export в горната част на основния екран ②.

4. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.

5.

Диалогов прозорец обозначава кога експортирането е завършило.
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Как се експортират шифровани данни

Фиг. 35  

Ако трябва да изпратите данни на отдела за поддръжка на Brainlab, те трябва да се
шифроват, за да се запази конфиденциалността по отношение на пациента. Следвайте
стъпките по-долу, за да създадете шифровани данни:

Стъпка

1.

Изберете Export на основния екран.
Отваря се Data Selection.

2. Изберете наборите от данни, които искате да експортирате.
Изберете Export в дъното на екрана.
ЗАБЕЛЕЖКА: експортират се само набори от данни, оградени от
оранжева рамка. 

3.

Въведете шифроващ ключ по подканата от диалоговия прозорец.

4. Изберете местоназначение за експортиране.
Индикатор на напредъка показва състоянието на експортирането.

Експортиране на данни
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Допълнителни функции за импортиране и експортиране за DICOM данни

Има налични допълнителни функции за импортиране, експортиране и изтриване в Patient
Selection под Manage.
Наличността на тези функции е различна и зависи от конфигурацията на системата. За да
активирате или деактивирате тези функции, свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab.

Бутон Данни Функция

Import
All

Импортира всички данни на DICOM от поставеното USB устрой-
ство и ги записва локално.

Export
All

Експортира всички локално записани данни на DICOM в
поставеното USB устройство.

Delete All Изтрива всички локално записани данни на DICOM.
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3.6 Изход от софтуера

Обща информация

Използвайте диалоговия прозорец с опции за изход, за да излезете, затворите или
рестартирате софтуера, да изключите, да започнете ново лечение или да превключите на
нов работен поток.

Опции за изход

Изберете Finish, за да отворите диалоговия прозорец с опции за изход.
ЗАБЕЛЕЖКА: опциите може да се различават в зависимост от платформата. 

Фиг. 36  

Опции

Изберете Switch workflow, за да се върнете към мястото за избор на работни потоци.

Изберете New treatment, за да затворите текущия потребител и да стартирате ново лече-
ние.

Изберете Restart, за да рестартирате системата.

Изберете Shut down, за да изключите системата.

Изберете Exit, за да затворите Content Manager.

Сродни връзки

Основен екран на Content Manager на стр. 45

Изход от софтуера
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4 УПРАВЛЕНИЕ НА
ДИСПЛЕИТЕ

4.1 Оформление на дисплеите

Обща информация

Оформлението на дисплеите и показваното съдържание могат да се контролират от
основния екран на Content Manager.

② ③

①

Фиг. 37  

№ Компонент

① Допълнителни функции

② Избран дисплей (обозначен от стрелката)

③

Етикет на дисплея
ЗАБЕЛЕЖКА: етикетите се показват при използване на повече от два дисплея
едновременно. На дисплеите се присвояват етикети по подразбиране, които при
желание могат да бъдат променени от отдела за поддръжка на Brainlab. 

Клавишни комбинации

• Използвайте Alt + tab, за да минимизирате Content Manager
• Използвайте клавиша с логото на Windows + m, за да минимизирате Content Manager

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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Неуспешна актуализация

①

Фиг. 38  

Иконата ①, показана върху някой от дисплеите, указва, че показваното съдържание в
момента не се актуализира.
• Дисплеят няма да се актуализира, ако отворите приложението Content Manager върху
друго приложение, освен ако приложението не е отворено на друг дисплей.

• При записи и поточни предавания ще виждате неподвижен образ под иконата.

Как се разменят дисплеи

Стъпка

1. За да смените подреждането на дисплеите, натиснете и задръжте дисплея, който
искате да преместите.
Дисплеят „изскача“, за да покаже, че може да бъде разменен.

2. Плъзнете дисплея до новото местоположение, след което го пуснете.

ЗАБЕЛЕЖКА: размяната на дисплеи е възможна само в една и съща система. 

Оформление на дисплеите
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Как се променя кой дисплей да бъде водещ

①

Фиг. 39  

Ръката TOUCH TO TAKE CONTROL ① се показва, ако приложението е отворено
едновременно на два сензорни дисплея (напр. два дисплея на Curve). Дисплеят, на който е
ръката, е в режим само за гледане.

Стъпка

1. Докоснете еднократно ръката ① или произволно място на дисплея, за да задейства-
те управлението.

2. Дисплеят вече може да се използва за управление на софтуера.
Ръката изчезва и се премества на другия дисплей.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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Избор на оформление

①
Фиг. 40  

Имате избор от четири възможни оформления на дисплеите ①:
• Единичен изглед
• Един до друг
• Картина в картината
• Четворен изглед
ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да маршрутизирате приложения или инструменти, а само
източници (върху вградени дисплеи с активно оформление). С помощта на Clear
изчиствате маршрутизирането, но оставяте избраното оформление. 

ЗАБЕЛЕЖКА: наличността на тази функция зависи от системната ви конфигурация.
Свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Оформление на дисплеите
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4.2 Клониране на дисплеи

Обща информация

①

②
Фиг. 41  

В системите на Curve главните дисплеи са напълно функционални и взаимозаменяеми. Ако
се използва помощен дисплей, той е ограничен за използване като клонинг на главния
дисплей.

№ Компонент

① Помощен дисплей

②

Икона за клониране
ЗАБЕЛЕЖКА: ако клонирате образа от даден дисплей върху помощен дисплей, се
появява иконата за клониране ②. Взаимодействието с клониран помощен дис-
плей не е възможно. 

Пропорциите при външни дисплеи може да са неправилни. За сте сигурни, че форматът на
външния дисплей е правилен, измерете окръжност или отворете съществуващ образ с
окръжност (напр. използвайте, ако е наличен, предварително инсталираният пациент с име
BRAINLABTESTPATIENT). Ако окръжността изглежда овална или деформирана по друг
начин, свържете се с отдела за поддръжка на Brainlab.

Несъвместима разделителна способност на дисплея

Ако един от свързаните дисплеи е с несъвместима разделителна способност, а вие се
опитвате да изведете софтуер за навигация, ще се появи икона, обозначаваща, че е открита
несъвместима разделителна способност.
ЗАБЕЛЕЖКА: функциите за поточно предаване и запис могат да бъдат ограничени на
дисплеи с несъвместима разделителна способност. 

Как се клонират дисплеи (вариант 1)

Когато един дисплей е клониран, остава възможно взаимодействието и с двата дисплея с
пълна функционалност.
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①②

Фиг. 42  

Стъпка

1. Натиснете с пръст и плъзнете дисплея източник ① до целевия дисплей ②.

2. Дръпнете пръста си от екрана.
Дисплеят е клониран.

Как се клонират дисплеи (вариант 2)

②

①

Фиг. 43  

Стъпка

1. Изберете символа за клониране на дисплеи ① в долния десен ъгъл на целевия дис-
плей.

2. Изберете бутона Clone ②.

3. Изберете дисплея източник. Дисплеят е клониран.

Клониране на дисплеи
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4.3 Замъглен екран

Обща информация

Ако главният дисплей не се актуализира, образът на клонирания дисплей ще бъде
замъглен. Ако това се случи, затворете Content Manager от основния екран.

Фиг. 44  

Ето в какви случаи може да се появи замъгляване на екрана:
• Клонирани дисплеи: Ако Content Manager е отворен върху приложение, което се
изпълнява на главния дисплей, образът на клонирания дисплей ще бъде замъглен.

• Дисплеи на свързани системи (напр. Buzz, свързана с Curve): Ако Content Manager е
отворен върху приложение, което се изпълнява на главния дисплей, дисплеят на
свързаната система ще бъде замъглен. Въпреки това обаче, ако приложението се
изпълнява на друг дисплей, който не се контролира от Content Manager, тогава
свързаният дисплей няма да бъде замъглен.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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4.4 Дисплеи с 3D стерео

Обща информация

①

Фиг. 45  

Свързаните дисплеи с 3D стереоизображение се обозначават с икона 3D ①. Данните от 3D
стереоскопски обемни визуализации могат да бъдат показвани само на дисплеите с тази
икона.

Дисплеи с 3D стерео
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4.5 Функции за поточно предаване

Поточно предаване

Възможно е изходните данни на дисплея да бъдат предавани поточно, за да бъдат гледани
чрез портала Live Stream Portal.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността и гъвкавостта на функцията за поточно предаване зависи
от притежавания лиценз и от системната конфигурация. Свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab за повече информация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: поточното предаване на видео е със забавяне от няколко секунди и е
компресирано. Предаваното съдържание не трябва да се използва за диагностични цели. 

Как се извършва поточно предаване на видео

Стъпка

1.
Натиснете Stream под избрания дисплей.
Оранжевият пламък указва, че дисплеят предава поточно към отдале-
чена система.

2. За да спрете поточното предаване, отново натиснете Stream.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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4.6 Функции за запис

Записване

Възможно е изходните данни на дисплея да бъдат записани, за да бъдат експортирани за
гледане по-късно.
ЗАБЕЛЕЖКА: наличността и гъвкавостта на функцията за записване зависи от
притежавания лиценз и от системната конфигурация. Свържете се с отдела за
поддръжка на Brainlab за повече информация. 

Съхранение и експортиране на записите

Всички записи от дадена сесия се записват в пациентските данни.
Записите са достъпни отдалечено през портала OR Portal, стига системата да е включена и
да е свързана към болничната мрежа.
Също така е възможно експортирането на записи към USB устройство за съхранение от
менюто Export.

Сродни връзки

Допълнителни функции за импортиране и експортиране за DICOM данни на стр. 59
Как се преглеждат екранни снимки и записи на стр. 74

Как се записва видео

Стъпка

1.
Изберете Record под избрания дисплей.
Около дисплея се появява оранжева рамка, която указва, че тече за-
пис.

2. За да спрете записа, отново натиснете Record.

Функции за запис
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4.7 Правене на екранни снимки

Съхранение и експортиране на екранните снимки

Когато има избран пациент, всички екранни снимки от сесията се записват в пациентските
данни.
Екранните снимки са достъпни отдалечено през портала OR Portal, стига системата да е
включена и да е свързана към болничната мрежа.
Също така е възможно експортирането на екранни снимки към USB устройство за
съхранение или местоположение в мрежата от менюто Export.

Сродни връзки

Допълнителни функции за импортиране и експортиране за DICOM данни на стр. 59
Как се преглеждат екранни снимки и записи на стр. 74

Как се прави екранна снимка

Стъпка

Screenshot

Изберете Screenshot, за да направите екранна снимка на избрания
екран.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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4.8 Live Stream Portal

Обща информация

С някои приложения можете да използвате портала Live Stream Portal.

Функция за изтекла сесия

Порталът Live Stream Portal има автоматична функция за изтичане на сесиите. Ако сесията
ви изтече, задължително затворете браузъра и влезте отново, за да гледате предаванията.
За регулиране дължината на интервала на изтичане на сесиите потърсете отдела за
поддръжка на Brainlab.

Как се гледат поточни предавания

Фиг. 46  

Стъпка

1. Във вашия уеб браузър отидете на URL адреса на портала Live Stream Portal.

2. Влезте с вашите идентификационни данни за сървъра.

3. От визуализациите изберете поточното предаване, което искате да гледате.
Поточното предаване се отваря.
Отново изберете поточното предаване, за да го гледате на цял екран.

4. За изход натиснете на произволно място в предаването, за да го намалите, след
което изберете Back.

Live Stream Portal
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4.9 OR Portal

Обща информация

Порталът OR Portal ви позволява да гледате записи и екранни снимки от отдалечен
компютър.
ЗАБЕЛЕЖКА: препоръчително е използването на портала OR Portal само със системи
Windows. 

Достъп до информация

Системата задължително трябва да бъде включена и свързана към болничната мрежа, за
да имате достъп до данните от портала OR Portal.
URL адресът за достъп до портала OR Portal е уникален за всяка система и задължително
трябва да бъде конфигуриран от ИТ отдела на болницата.
Ако имате въпроси относно достъпа до портала OR Portal, свържете се със системния
администратор на болницата или с отдела за поддръжка на Brainlab.
ЗАБЕЛЕЖКА: порталът OR Portal е съвместим с най-разпространените уеб браузъри. 

Как се влиза в OR Portal

Фиг. 47  

Стъпка

1. Във вашия уеб браузър въведете URL адреса за достъп.
ЗАБЕЛЕЖКА: ако използвате Buzz, свързана с Curve, въведете URL адреса на
Buzz. 

2. Въведете вашето име и парола.

3. Изберете OK, за да се свържете с портала OR Portal.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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Как се преглеждат екранни снимки и записи

Фиг. 48  

Стъпка

1. Изберете съответния пациент в OR Portal.
Отваря се падащ списък с всички записани данни.

2. Изберете съответните данни.

3. Изберете дали бихте искали да експортирате, или да преглеждате данните.

ЗАБЕЛЕЖКА: разполагате с възможност за изтегляне на всички данни наведнъж в ZIP
формат. 

OR Portal
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Как се излиза от OR Portal

①

Фиг. 49  

Стъпка

1. Изберете Sign out ① на основния екран на портала OR Portal.

2. След като затворите браузъра, излизането е завършено.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСПЛЕИТЕ
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OR Portal
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5 СВЪРЗВАНЕ НА
СИСТЕМИТЕ

5.1 Функция за свързване

Обща информация

Към системата Buzz може да се свърже системата за навигация или компютър в ОЗ с
инсталация на PDM. Това позволява:
• Използването на допълнителен сензорен екран
• Възможност за използване на всички инсталирани приложения на която и да е от
системите

• Преглед на всички видео източници, свързани с която и да е от системите

Скорост на актуализиране на образа

Скоростта на актуализиране на образа зависи от качеството на мрежовата връзка. Високата
натовареност на мрежата може да намали скоростта на актуализиране на образа.

Свързване в интегрирана ОЗ

Обичайно в интегрираните ОЗ с монтирана на тавана система за навигация и система Buzz
двете системи остават свързани, докато са включени.
Не е необходимо да се предприемат стъпки за ръчно свързване на системите.

Бутони за свързване

Бутон Функция

• Отваря списък с налични системи Buzz.
• Изберете съответната система Buzz от списъка, за да свържете системите.
ЗАБЕЛЕЖКА: свързванията може да се активират единствено от навига-
ционната станция или от компютъра в ОЗ. 

Отменя заявката за свързване, преди свързването да бъде прието/отхвърле-
но от системата Buzz.

Изберете Accept от системата Buzz, за да завършите свързването.
ЗАБЕЛЕЖКА: свързването трябва да бъде прието от системата Buzz, за
да бъде завършено. 

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
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Бутон Функция

Изберете Reject от системата Buzz, за да отхвърлите свързването.

Изберете Settings, за да видите текущите свързвания, както и опцията за
прекъсване.

Сродни връзки

Основен екран на Content Manager на стр. 45

Функция за свързване
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5.2 Свързване на системите и прекъсване на
връзките

Свързване и прекъсване на връзките

В този раздел е описано свързването с Buzz и прекъсването на връзката.

Свързване със системите без Content Manager

За да осъществите свързване между Buzz и система за навигация без инсталиран Content
Manager, свързването задължително трябва да се конфигурира от отдела за поддръжка на
Brainlab. След конфигуриране свързването се осъществява с натискане на съответната
икона в Content Manager.
В зависимост от конфигурацията:
• Може да се наложи да потвърдите свързването.
• Може да имате достъп до системата за навигация само за гледане или с пълен контрол
върху нея.

Как се установява връзка със система Buzz

Стъпка

1.

От системата за навигация изберете Connect от основния екран на
Content Manager.

2. Изберете съответната система Buzz от списъка.

3.

Изберете Accept от системата Buzz.
Системите са свързани.

Как се прекъсва връзката между системите

За да прекъснете връзката на системата за навигация от Buzz, имате две опции.

Стъпка

1. Изберете Settings.

2. Изберете Disconnect от Connections.
ЗАБЕЛЕЖКА: друга възможност е да прекъснете, избирайки Exit, след което New
treatment. 

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
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5.3 Използване на свързани системи

Изпълняван софтуер

Софтуерът може да се стартира от всяко устройство. Той обаче трябва да се изпълнява на
системата, на която е инсталиран.
Приложенията, инсталирани на системата за навигация (напр. DICOM Viewer), може да се
изпълняват само на Buzz, когато се използват свързани системи. Освен това те могат да се
стартират само веднъж.

Преглед на източници на видео

Източниците на видео може да се преглеждат на едното или на двете устройства без
значение къде се намира източникът на видео.

Ограничения

• Ако се инсталира повече от една система Buzz, само по една от системите може да се
свързва със системата за навигация.

• Content Manager може да се вижда само на един от дисплеите. Изберете бутона за
начало, за да отворите Content Manager на текущия дисплей. Това ще затвори
предишния активен дисплей.

• За да се покаже приложение за навигация в Buzz, то трябва да се покаже също и в
системата за навигация. По подобен начин приложение за планиране трябва да се
визуализира в Buzz, така че да може също да се визуализира в системата за навигация.

Използване на свързани системи
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5.4 Компютър в ОЗ с инсталация на PDM

Обща информация

Със системата Buzz може да се свърже компютър в ОЗ с инсталация на PDM.
Когато има свързване:
• Работният плот на компютъра в ОЗ с инсталация на PDM може да се покаже на
интерактивните сензорни екрани

• Системата Buzz, софтуерът за планиране и функциите за запис/поточно предаване може
да се управляват заедно чрез компютъра в ОЗ с инсталация на PDM

ЗАБЕЛЕЖКА: наличието на тази функция зависи от лиценза ви. 

Икона за ОЗ

След установяване на свързването иконата на компютър в ОЗ с инсталация на PDM се
появява под TOOLS на основния екран на Content Manager.
Използвайте иконата, за да се покаже работният плот на компютъра в ОЗ с инсталация на
PDM на друг дисплей.

Функция за намаляване

Content Manager може да се намали на компютъра в ОЗ с инсталация на PDM чрез
натискане на бутона за намаляване.
ЗАБЕЛЕЖКА: Content Manager и други софтуерни приложения също се минимизират с
клавишната комбинация Alt + tab. 

Сродни връзки

Основен екран на Content Manager на стр. 45

Как се установява и прекъсва връзката

Стъпка

1.

За да се свържете със системата Buzz, натиснете Connect на компю-
търа в ОЗ с инсталация на PDM.

2. За да прекъснете свързването, затворете Content Manager на компютъра в ОЗ с ин-
сталация на PDM.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
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5.5 Дистанционно управление

Обща информация

Функцията за дистанционно управление позволява да управлявате система Buzz чрез
таблет.

Съвместимост

Препоръчително е да се използва таблет с размер на екрана най-малко 7 инча.

Преди да започнете

Потребителят носи отговорността да гарантира, че таблетът е подготвен подходящо за
средата на ОЗ и че устройството се използва по предназначение.

Ограничения

• Софтуерът за навигация не може да се покаже на таблет.
• Функцията за дистанционно управление може да бъде активна само на един от
таблетите.

Как се установява връзка към дистанционното управление

Фиг. 50  

Стъпка

1. Изберете иконата за Remote Control на основния екран на Content Manager.
Инструкциите за следващите стъпки са предоставени в диалоговия прозорец
REMOTE CONTROL.

2. Свържете таблета към WiFi мрежата, указана в полето WIFI NAME.
ЗАБЕЛЕЖКА: съответната парола може да се покаже или скрие в зависимост от
конфигурацията, направена от отдела за поддръжка на Brainlab. 

3. Отворете указания URL адрес в браузъра на таблета, за да стартирате свързването
с дистанционното управление.
Content Manager сега може да се управлява през таблета и Buzz.

Дистанционно управление
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ЗАБЕЛЕЖКА: дистанционното управление може да се стартира само от диалоговия
прозорец REMOTE CONTROL в Buzz. Не е възможно да се свържете само чрез таблета. 

Как се прекъсва връзката на дистанционното управление

Фиг. 51  

Стъпка

1. Изберете иконата за Remote Control на основния екран на Content Manager.

2. Изберете Disconnect в диалоговия прозорец REMOTE CONTROL.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
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5.6 Видеоконференции

Обща информация

Функцията за видеоконференция позволява две групи/лица да установят свързване с глас и
видео чрез:
• Buzz към Buzz
• Buzz към компютър
• Компютър към компютър

Съвместимост

Видеоконференцията на компютър е съвместима само с браузъра Google Chrome.

Стартиране на функцията за видеоконференция

• Buzz: След влизане в системата вие автоматично ставате достъпни за
видеоконференция.

• Компютър: За да стартирате видеоконференция на компютъра, въведете URL адреса за
достъп в браузъра Chrome. Вашите идентификационни данни са същите като за влизане
в портала OR Portal.

ЗАБЕЛЕЖКА: на компютър може да получите подкана да изберете съответния
микрофон или камера. Възможно е да се обадите от компютър, на който няма
видеокамера. 

Контроли на микрофона и камерата

Контрола Функция

Плъзнете контролата Microphone наляво, за да заглушите
микрофона.

Плъзнете контролата Camera наляво, за да деактивирате ка-
мерата.
• Вашият прозорец с видео се появява в сиво от вашата стра-
на

• Събеседникът ви вече не може да вижда вашето видео

Видеоконференции
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Как се осъществява повикване

Фиг. 52  

Стъпка

1. Натиснете иконата Video Conferencing на основния екран на Content Manager (са-
мо за Buzz).

2. Изберете желания контакт от списъка с контакти.
ЗАБЕЛЕЖКА: в списъка с контакти се показват само контакти, които са онлайн.
Контактите са потребители на Windows и са конфигурирани от ИТ админи-
страцията на болницата. 

3. Натиснете Call.
Свързани сте, когато събеседникът ви отговори на повикването.

Как се отговоря на входящи повиквания или как се отхвърлят

Звуков сигнал ви известява за входящо повикване.

СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ
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Фиг. 53  

Стъпка

1. Натиснете иконата Video Conferencing на основния екран на Content Manager (са-
мо за Buzz).

2. Когато се чуе звуковият сигнал, можете да:
• Изберете Answer, за да приемете входящото повикване
• Изберете Decline, за да отхвърлите входящото повикване

Как се прекъсва разговорът

Стъпка

Изберете End Call.
Видеоконференцията прекъсва.

Видеоконференции
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